
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timişoara  

1.2 Facultatea2/ Departamentul3 Ştiinţe ale Comunicării / Comunicare şi Limbi străine 

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Limbi moderne aplicate (30) 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Traducere şi interpretare (10) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tendinţe actuale în teoria şi practica traducerii B - Engleză 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ 

2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Lect. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ 

2.4 Anul de studiu6 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei obligatorie 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2, din care:    3.2 curs 1 3.3 seminar 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28, din care:  3.5 curs 14 3.6 activităţi aplicative 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi    4 

Total ore activităţi individuale 46 

3.8 Total ore pe semestru7 60 
3.9 Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           

1Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

4.1 de curriculum  Teoria şi practica traducerii generale B-1/C-1 şi B-2/C-2, anul I; Terminologie B/C, 
anul II, sem. II; Iniţiere în interpretare B, anul II, sem. I; Traducere asistată de 
calculator (TAC) B, anul III, sem. I 

4.2 de competenţe  Competenţe de comunicare în limba engleză scrisă şi orală, nivel avansat  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Laborator informatică; materiale suport: laptop, proiector, tablă 
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  Laborator informatică, proiector şi tablă 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

 C2: Aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere si mediere scrisăşi orală din limba B/C în limba A si invers, în 
domenii de interes larg si semi-specializate 

 C3: Aplicarea adecvată a TIC (programe informatice, dicţionare electronice, baze de date, tehnici de arhivare a 
documentelor, etc.) pentru documentare, identificare şi stocare a informaţiei, tehnoredactare şi corectură de texte 

Competenţe 
transversale 

 CT1: Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient 
şi responsabil; Respectarea normelor de etică specifice domeniului (ex: confidenţialitate) 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Formarea competenţei de utilizare adecvată a limbajului comun şi a limbajelor specializate, 

în limba engleză, în contexte profesionale specifice domeniului 

7.2 Obiectivele specifice 

 Formarea competenţei de traducere si mediere scrisăşi orală în şi din limba engleză, în 
domenii de interes larg si semi-specializate 

 Formarea competenţei de traducere a textelor utilizând programe de calculator dedicate 
(TIC - programe informatice, dictionare electronice, baze de date, tehnici de arhivare a 
documentelor etc.)  

 Formarea competenţei de gestionare optimăşi a sarcinilor profesionale si deprinderea 
executarii lor la termen, în mod riguros, eficient si responsabil 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Introducere 
1.1. Provocări actuale în teoria şi practica traducerii 
1.2. Conceptul de traducere multidimensională 
1.3. Prezentare de ansamblu a domeniilor de activitate în care se aplică 
traducerea multidimensională 
1.4. Rolul ştiinţei şi tehnologiei în aplicarea formelor de traducere 

 
 
 
2 

expunere, prelegere, 
conversaţie, explicaţie, 
exemplu 
 
 

                                                           

8
Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

multidimensională 
1.5. Managementul traducerii multidimensionale 
2. Traducerea audio-vizuală 
2.1. Prezentare de ansamblu: definiţie, tipuri şi clasificare 
2.2. Traducerea audio-vizuală în teorie şi practică: tehnici şi moduri de 
realizare  
2.2.1. Dublajul, voice-over, sincronizarea    
2.2.2. Traducerea pentru teatru, interpretarea pentru media, comentariul 
liber (în timp real) 

 
 
 
2 

2.2.3. Audiodescrierea 2 
2.2.4. Subtitrarea; traducerea şi adaptarea şcenariilor de film     2 
2.3.5. Subtitrarea în timp real, interpretarea scrisă, traducerea pentru 
operă. 

2 

3. Localizarea  
3.1. Prezentare de ansamblu: definiţie, tipuri şi clasificare 
3.2. Localizarea în teorie şi practică: tehnici şi moduri de realizare  
3.1.1. Localizarea de situri web; traducerea de hypertext şi hypermedia 

2 

3.1.2. Localizarea de programe de calculator şi jocuri video 2 
Bibliografie9 
1. Dejica, D. Thematic management and Information Distribution in Translation, Timisoara, Editura Politehnica, 2010.  
2. Gerzymisch-Arbogast, H. & S. Nauert, Challenges of Multidimensional Translation, MuTra, Saarbrucken, 2006. 
3. Gouadec, D., Translation as a Profession, John Benjamins, Amsterdam, 2007. 
4. O’Hagan, M. & D. Ashworth, Translation-Mediated Communication in a Digital World. Facing the Challenges of Globalization and Localization. 

Multilingual Matters LTD. 2002. 
5. Schjoldager A. & H. Gottlieb, I. Klitgard, Understanding Translation. Arhus, Academica. 2008. 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
1.1. Utilizarea aplicaţiilor de calculator la realizarea proiectelor de 
traducere multidimensională 
1.2. Managemenul unui proiect de traducere multidimensională 

2 
analiză comparativă, 
conversaţie, exemplu, 
simulare, problematizare 
 
 
 

2. Exerciţii de traducere audio-vizuală: dublajul şi comentariul liber 2 
3. Exerciţii de traducere audio-vizuală: audiodescrierea unei porţiuni de 
film 

2 

4. Exerciţii de traducere audio-vizuală: traducerea şi adaptarea şcenariilor 
de film 

2 

5. Exerciţii de traducere audio-vizuală: interpretarea scrisă 2 
6. Exerciţii de localizare: situri web; traducerea de hypertext şi 
hypermedia 

2 

7. Exerciţii de localizare: programe de calculator 2 
Bibliografie11 

                                                           

9Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
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2. Gerzymisch-Arbogast, H. & S. Nauert, Challenges of Multidimensional Translation, MuTra, Saarbrucken, 2006. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este corelat cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior din tara şi din 
străinătate. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 

Examen scris: un subiect 
teoretic si unul aplicativ 
Corectitudinea şi 
completitudinea cunoştinţelor 

Examen 50 % 

10.5 Activităţi aplicative  S: Intervenţii la seminar, lucrări  
practice realizate 

Prezentare portofoliu/Expunere 50 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui) 

 Aplicarea adecvata a tehnicilor de traducere si mediere scrisa si orala din limba B/C în limba A si invers, în domenii de interes larg 
si semi-specializate; 

 Aplicarea adecvata a TIC (programe informatice, dictionare electronice, baze de date, tehnici de arhivare a documentelor, etc) 
pentru documentare, identificare si stocare a informatiei, tehnoredactare si corectura de texte; 

 Gestionarea optima a sarcinilor profesionale si deprinderea executarii lor la termen, în mod riguros, eficient si responsabil. 
 Aplicarea tehnicilor de relationare în echipa; dezvoltarea capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare de  

roluri specifice în cadrul muncii în echipa având drept scop eficientizarea activitatii grupului si economisirea resurselor, inclusiv a 
celor umane 

 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 
Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

11.11.2013 Lect. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ Lect. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ 

 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 

(semnătura) 

Lect. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ    21.11.2013    Conf. dr. Mirela-Cristina POP 

                                                           

12Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

 


